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 Kedves Egyháztagunk! 

Kedves Testvérünk az Úr Jézus Krisztusban! 
 

Egyházunk jellegzetes köszöntésével szeretném én is köszönteni: Áldás, békesség! Isten áldása az 

életünkben teszi teljessé, és a békesség teszi élhetővé világunkat. Hiszem azt, hogy minden nehézség, 

küzdelem közepette, a járvány fenyegető jelenléte ellenére Isten tartotta meg életünket és őrzött meg 

bennünket. Az Úrtól jön az erő és a gyógyulás, és Tőle van a segítség a bajok elhordozásához is. Ahogy 

a 121. Zsoltárban is olvashatjuk: 

Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? 2Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a 

földet alkotta. 3Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. 4Bizony 

nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izráelt! 5Az ÚR védelmez téged, az ÚR a te oltalmad jobb 

kezed felől. 6Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. 7Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi 

életedet. 8Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor. 

Szeretnék köszönetet mondani Önnek és Szeretteinek, ha az elmúlt évben adományaival támogatta a 

Bocskai téri Gyülekezet munkáját és Hajdúböszörményben végzett szolgálatát. Adományai 

nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy városunkban a békesség evangéliumát hirdessük, hogy 

gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket tanítsunk az Isten szerinti jó életre, a reményteleneknek 

vigaszt és bátorítást nyújtsunk. 

Kérjük, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaival továbbra is segítse 

szolgálatainkat. Ezt megteheti személyesen a lelkészi hivatalban hétköznap a délelőtti órákban, vagy 

átutalással a gyülekezet bankszámlaszámára: K&H 10400346-00026769-00000008. 

Levelünknek az is célja, hogy nyilvántartásunk adatait frissítsük és aktualizáljuk. Sejtjük azt, hogy 

nyilvántartásunkban olyan személyek is lehetnek, akik sajnos már korábban elhaláloztak, de erről 

nem szereztünk tudomást. Ebben az esetben szeretnénk bocsánatot kérni a hozzátartozóktól, és 

Urunk vigasztalását kérjük a gyászolók életére.  

Kérjük azt, hogy a mellékelt adatlapon pontosítsák adataikat (név, lakcím, telefonszám, emailcím, 

stb.), és a kitöltött adatlapot juttassák vissza a Lelkészi Hivatalba (4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi 

u. 1.). Az adatlap kitöltése és az adatok megadása természetesen önkéntes. Adatainak kezelése a 

hatályos jogszabályok szerint történik. (Az adatainak kezeléséről részletes 

tájékoztatást hivatalunkban kaphat.) Az adatlapot az interneten is ki lehet tölteni, 

mely a következő linken érhető el: https://forms.gle/WfXQwkCzzXvnDMn66 , vagy a 

gyülekezet honlapján is megtalálható (www.bocskaiter.hu), de akár a QR-kód 

leolvasásával is megnyitható: 

Ha valakinek úgy kényelmes, akkor adatait telefonon is bediktálhatja (0652-229-998). Kérjük az 

adatai pontosítását április 30-ig tegye meg. 

Az Kapcsolatfelvételi lap ezen túlmenően a kapcsolattartásban is segítséget nyújthat. Kitöltésével 

jobban megérthetjük, hogy milyen módon szolgálhatunk egyháztagjaink felé. 

https://forms.gle/WfXQwkCzzXvnDMn66
http://www.bocskaiter.hu/
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Szeretném hívni Önt és kedves Családját, vegyen részt templomi istentiszteleteinken és a 

bibliaórákon gyülekezeti házunkban. Istentiszteleteink meghallgathatók, visszanézhetők a honlapon 

(www.bocskaiter.hu), a Facebookon (https://www.facebook.com/Bocskaiterigyulekezet), a 

YouTube-on (https://www.youtube.com/user/bocskaiter) és ezt az alapdíjas telefonszámot 

tárcsázva (0652-219-800). 

Befejezésül szeretnék az egyházközség elnöksége, lelkipásztorai és presbitériuma nevében jó 

egészséget valamint a kegyelmes Isten áldását kívánni. Az alábbi bibliai Igével hadd bíztassam az 

Isten iránti hűséges életre: 

„Szeressétek az Urat, a ti Isteneteket, és mindenben az ő útjain járjatok; tartsátok meg parancsolatait, 

ragaszkodjatok hozzá, és őt szolgáljátok teljes szívetekből és teljes lelketekből!” (Józsué könyve 22,5) 

 

 

Hajdúböszörmény, 2021. március  

 

Testvéri köszöntéssel: 

 

 Loment Péter 
 lelkipásztor sk. 

 

 

 

Kik az egyháztagok és mire jó az egyháztagság? 
Egyházunk rendje szerint azok a teljes jogú egyháztagok, akik betöltötték a 18. életévüket, meg vannak 

keresztelve, konfirmáltak, rendszeresen úrvacsoráznak és az egyház életét anyagilag is segítik, vagyis 

adakoznak, befizetik az egyházfenntartói járulékot. Ez összességében nagyon komoly elköteleződést, 

gyülekezethez tartozást jelent. És ez így természetes: aki egy közösségbe szeretne tartozni, annak a közösség 

szabályaihoz jó és szükséges alkalmazkodni. 

Az egyháztagság haszna mindenek előtt az, hogy egy jó közösségnek tagja vagyok. Ez a közösség számon tartja 

tagjait, számíthatunk egymásra. Emellett a teljes jogú egyháztagok részt vehetnek egyházi és gyülekezeti 

választásokon, beleszólhatnak a gyülekezet életébe, és természetesen őket is meg lehet választani a gyülekezet 

vagy magasabb egyházi testület nem-lelkészi előjáróivá (pl. presbiter). Harmadrészben az egyháztagságnak 

az is előnye, hogy kedvezményesen üdülhet az egyháztag egyházi üdülőben Berekfürdőn, Mátraházán, 

Beregdarócon és Balatonszárszón. 

http://www.bocskaiter.hu/
https://www.facebook.com/Bocskaiterigyulekezet
https://www.youtube.com/user/bocskaiter

